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Bačetínský zpravodaj vydává Obecní úřad Bačetín.

Výtisk i distribuce zdarma.
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Informace obecního úřadu 
 

  V únoru byl instalován nový bezdrátový rozhlas. V případě, že  
v některé lokalitě obce je  horší slyšitelnost vysílání, oznamte to 
na obecním úřadě, abychom mohli sjednat nápravu. 

 

  Jistě jste si všimli, že v dolní části Bačetína je umístěn rychlostní 
panel. Panel  s výložníkem stál 63 674,- Kč. Z DSO Orlické hory 
jsme na tuto investici obdrželi dotaci 34 985,- Kč. 

 

  Za dotaci  20 700,- Kč z DSO Novoměstsko jsme zakoupili 7 ks 
pivních setů (lavice a stoly) a ještě k tomu jsme dostali přenosnou 
dopravní značku. Na tyto věci jsme nic nedopláceli. 

 

  Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 17.4.2010  
v Bačetíně od 8.00 – 8.25 

 v Sudíně    od 8.35 – 9.00 
 

  V letošním roce bude obec zaměstnávat tři pracovníky na veřejně 
prospěšné práce. Dva  od 1.4. a jednoho od 1.5.2010. 

 

  Zima byla pořádná a to se projevilo i na nákladech na údržbu 
obecních komunikací, které se vyšplhaly na 52251,- Kč. ZD Sudín 
svou práci na uklízení sněhu provádělo včas a kvalitně. 
Děkujeme! 

 

  Chceme letos obnovit společné objednání kominíka na čištění 
komínů. Kdo máte zájem, přihlaste se na OÚ do 15.4.2010. 

 

  Začíná být velký zájem o pronájem Rotundy. Takže, jak se říká: 
„Kdo dřív příjde – ten dřív mele“. 

 

  Množí se stížnosti na majitele psů, jejichž miláčci se venčí kolem 
bytovek, ve středu obce a i na obecním pozemku u nově vysázené 
lípy v dolejší části obce. 
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Usnesení OÚ 
 

28. zasedání Obecního zastupitelstva obce Bačetín ze dne 17.2.2010 
 

Obecní zastupitelstvo v obci Bačetín: 
I. Bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení z 27.zasedání OZ 
2. Provedení inventury k 31.12.2009, 
3. Koupi sněhové frézy 
4. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy Bačetín  

za rok 2009 s výslednou ztrátou 38 380,- Kč  
II. Schvaluje: 

1. 27. rozpočet obce na rok 2010 jako schodkový v příjmech 3 303 836 Kč  
a vydáních 3 791 150,- Kč. Větší výdaje oproti příjmům budou hrazeny ze 
zůstatku na běžném účtu k 31.12.2009 (návrh rozpočtu byl vyvěšen  
od 1.2. – 17.2.2010), 

2. provádění změn v rámci paragrafů schváleného rozpočtu  v jednotlivých 
položkách výdajů kromě mzdových 

3. rozpočtový výhled na roky 2011 – 2012 
4. příspěvek na činnost SDH ve výši 2 000,- Kč 
5. prodej obecních pozemků č. parcel 49/5 o výměře 83 m2, č.49/6  

o výměře 77 m2, č.49/4  o  výměře  168 m2 v  k.ú. Sudín, celkem 328m2, 
za dohodnutou prodejní cenu 16 400,- Kč (slovy šestnáct-
tisícčtyřistakorun, t.j.50,-Kč/m2 ), manželům Pavlu a Evě Pažour-kovým, 
oba bytem Jiřího z Poděbrad, Vysoké Mýto, koupi  parcely č.PK 49/4 o 
vyměře  8 m2, v k.ú. Sudín Obce Bačetín od manželů   Pažourkových za 
dohodnutou cenu  400,- Kč (slovy čtyřistakorun, t.j. 50,-Kč/m2) Tyto 
pozemky byly zaměřeny GP č.83-424/2009. Manželé Pažourkovi zaplatí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí. Záměr obce prodat tyto obecní 
pozemky byl  zveřejněn na úřední desce od 10.12.2009 do 13.1.2010,  

6.  kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bačetín  
 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v  Bačetíně: 
1. Pětileté děti místní 
2. Pětileté děti přespolní 
3. Čtyřleté děti místní zaměstnaných rodičů 
4. Tříleté děti místní zaměstnaných rodičů 
5. Čtyřleté děti přespolní zaměstnaných rodičů 
6. Tříleté děti přespolní zaměstnaných rodičů 
7. Ostatní místní 
8. Ostatní přespolní 
Přednostně budou přijímány děti na celodenní docházku  
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Do rozpočtu je již započítán zůstatek z roku 2009. V příjmech není přičtena 
dotace na rekonstrukci topení v MŠ, která je schválena a bude činit  
412 000,- Kč. Dokud tyto peníze nemáme na účtě, tak je do příjmů 
nedáváme.  
Ve výdajích „Školství“ tvoří největší částku náklad na rekonstrukci 
ústředního vytápění a samozřejmě provoz MŠ. V kultuře se počítá  

  Rozpočet obce Bačetín na rok 2010

Příjmy Plán
Daňové příjmy 
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy 0
Dotace
Celkem:
Dofinancování ze zůstatku na ZBÚ k 31.12.2009
Celkem s financováním

Výdaje Plán
Školství – MŠ
Školství – žáci Dobruška,Nové Město,Dobřany,..
Kultura
Tělovýchova
PO – dobrovolná část
Komunikace
Pohřebnictví
Lesní hosp.
Voda                                                      
Příspěvky DSO
Bankovní poplatky
Úroky z úvěru                                                                           
Odpadové hospodářství
Splátky úvěrů
Veřejné osvětlení
Rozhlas  
Státní správa a samospráva
Rozpoč.rezerva
Služby peněžních ústavů a pojištění
Celkem:

2 868 120
240 856

194 860
3 303 836
699 948

4 003 784

962 660
148 600
102 500
117 000
8 000

100 000
33 000
6 500
38 000
20 000
25 000
30 000

245 000
212 634
104 000
227 723

1 571 000
7 167
45 000

4 003 784

Rozpočet obce Bačetín na rok 2010 
 

Slovní komentář k rozpočtu 2010 
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s částkou stejnou jako vloni. V „Tělovýchově“ je uvažováno  
s vybudováním přístřešku na grilování u Rotundy. Výdaje v kapitole 
„Komunikace“ tvoří hlavně náklady na zimní údržbu a na opravu cesty na 
Brtvě. Počítáme s rozšířením veřejného osvětlení v hořejší části obce  
a s pokračováním výměny starých, energeticky náročných světel. 
Doplatíme poslední splátku za úvěr na výstavbu chodníku (cca 212 000,- 
Kč). V rozpočtu bylo také počítáno s výdajem na rekonstrukci veřejného 
rozhlasu. Na tuto akci jsme požádali o dotaci z Programu obnovy vesnice, 
ale naděje na úspěch této žádosti není velká. V kapitole „Státní správa  
a samospráva“  jsou započítány mzdy a odvody zaměstnanců obce  
a zastupitelstva, knihy a učební pomůcky (hlavně pro účetnictví), náklady 
na údržbu a opravy obecního majetku (nátěry, výsadba a udržování zeleně, 
pokračování s rekonstrukcí dvora u čp.1 ….), pohonné hmoty, příspěvek  
na prodejnu, el.energie v budově OÚ, poštovné a telefon atd. 
Rozdíl v konečných rozpočtových částkách přijatých na zasedání OZ  
a v částkách uvedených v tabulce, je důsledkem předpisu o tvorbě rozpočtu. 
Rozpočet se schvaluje bez zůstatku z minulého roku, který je však v tabulce 
započítán. 
 

Rozbor hospodaření Obce Bačetín 2009 
 

Příjmy 2009 Rozpočet 
2009 

skutečnost 
k 31.12.09 

daně 3 101 000,00 2 844 380,78 
správní poplatky (popelnice, psi,ověřování atd.) 113 500,00 114 225,00 
dotace od státu (Úřad práce, MŠ) 45 400,00 360 917,00 
dotace od obcí pro MŠ 30 000,00 45 500,00 
těžba dřeva 0,00 73 215,00 
voda Sudín 36 000,00 41 896,00 
vodovod Bačetín - pronájem 41 000,00 51 659,00 
nájmy  (byty, ordinace, Rotunda, reklamy) 61 100,00 70 405,00 
nájem za smuteční síň+hrob.místa 27 000,00 34 900,00 
tříděný odpad + pronáj.popelnic 51 900,00 52 725,50 
příjmy z úroků 19 700,00 4 185,18 
ostatní jednorázové příjmy 0,00 10 715,00 
celkem 3 526 600,00 3 704 723,46 

 

celkem plnění oproti plánovanému rozpočtu: 105,05%          
zůstatek na účtě k 31.12.2009 699 948,18 Kč 
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Výdaje 2009 
Rozpočet 

2009 
skutečnost 
k 31.12.09 

Mateřská škola 320 000,00 300 204,00 

Základní školy - příspěvky 122 000,00 131 900,00 

Les 1 540,00 53 965,60 

Komunikace - chodníky 37 000,00 2 103 764,20 

MŠ opravy a udržování 0,00 47 868,00 

Spotřeba vody v Sudíně 36 000,00 42 654,00 

MŠ projekt (topení+zateplení) 0,00 102 728,00 

Kultura 123 240,00 92 091,50 

Tělovýchova - Rotunda 98 000,00 22 124,40 

Veřejné osvětlení 108 500,00 94 523,83 

Pohřebnictví 51 000,00 31 158,06 

Odpadové hospodářství 207 000,00 215 541,00 

Nebytové hospodářství (budova čp.1) 4 000,00 4 558,40 

Volby (vratka) 0,00 11 119,00 

Požární ochrana 10 000,00 4 420,00 

Volby  do EU 0,00 18 017,50 
Státní práva,samospráva 
(mzdy, soc.a zdrav.pojištění, PHM, 
oprava obecního majetku, daně, telefony, 
el. energie, zpravodaj, atd. 

2 459 000,00 1 732 157,93 

Bankovní poplatky 20 000,00 17 780,00 

Příspěvky na projekty DSO 20 000,00 43 282,00 

Pojištění obecního majetku 20 000,00 20 997,00 

celkem 3 637 280,00 5 090 854,42 
 

Rekapitulace 
Schválený rozpočet výdajů:                             3 637 280,00 
Rozpočet výdajů po schválených změnách:  5 828 070,00 
Skutečnost výdajů: 5 090 854,42 
celkem plnění oproti upravenému rozpočtu: 87% 
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Slovní komentář k výsledku hospodaření 
 

Zhodnocení příjmů a výdajů 
 

Rozpočet obce v roce 2009 v plánovaných příjmech byl překročen  
o 178 123,- Kč. Stalo se tak, mimo jiné, získáním dotace od Úřadu práce na 
dva pracovníky. Také bylo vybráno více na správních poplatcích, 
především za vidimaci a legalizaci. Neplánované příjmy byly z těžby dřeva 
v obecním lese. Naopak na daních jsme obdrželi o 256 619,- Kč méně, než 
jsme předpokládali.   
 

Skutečné  výdaje (5 090 854,- Kč) oproti  schváleným (3 637 280,-) byly 
vyšší o 1 453 574,- Kč.  Tento rozdíl byl kryt bankovním úvěrem na 
financování výstavby chodníku v hořejší části obce. Během roku schválilo 
obecní zastupitelstvo čtyři  úpravy rozpočtových výdajů a tím se po těchto 
úpravách změnila výše plánovaných  výdajů na 5 828 070,- Kč ).  Skutečné 
plnění  výdajů oproti výdajům po schválených změnách bylo na 87 %.  
Obec splatila dva  dlouhodobé úvěry :  výstavba chodníků  (1 700 000,-)  
od roku 2002, oprava komunikací  ( 500 000,- ) od roku 2003  a krátkodobý 
úvěr na koupi čp.1 (400 000,- Kč) od roku 2007. 
Úvěr ve výši 1 800 000,- Kč, který si obec vzala v roce 2009 na 
financování chodníku v hořejší části obce, bude splacen v roce 2010 
pomocí dotace ve výši 1 589 801,- Kč. Větší část dotace a to 1 335 968,- 
Kč jsme již obdrželi a hned převedli bance na umoření části úvěru. 
Hospodaření obce za rok 2009 bylo úspěšné a v mezích zákonů, což 
potvrdil i audit , který proběhl 15.2.2010 s konstatováním, že v hospodaření 
obce Bačetín za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 

  Josef Hejzlar 
starosta obce 

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky 
 

Pro volby do Poslanecké sněmovny, konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010 
stanovuji počet členů okrskové volební komise na 5, pro volební okrsek 
Bačetín – Sudín. 

Josef Hejzlar 
starosta obce 

Bačetín, dne 28.3.2010 
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Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
jmenuji zapisovatelem okrskové volební komise  

 
 paní Ing. Markovou Zdeňku, Sudín čp. 2 

Josef Hejzlar 
starosta obce 

Bačetín, dne 5.4.2010 
 
 

O Z N Á M E N Í 
o době a místě konání voleb  

do Poslanecké sněmovny Parlamentu  
České republiky 

 

Starosta obce Bačetín podle §15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně  

některých zákonů  
o z n a m u j e : 

 

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční: 
v pátek  dne 28. května 2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
v sobotu dne 29. května 2010 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost 
v budově obecního úřadu v Bačetíně čp. 100 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost  
a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).       

4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní 
úřad ve dnech konání voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo místnost pro  hlasování a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena,  
do přenosné volební schránky. 

5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky.                       

     V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.   

 V Bačetíně, dne 5.4.2010 
Josef Hejzlar 
starosta obce 
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Obecní úřad bude zajišťovat sběr pro Diakonii Broumov  
 

Jaké věci je možné darovat:  

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
  
 Věci, které vzít nemůžeme: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - 
z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

  
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,   

budou shromažďovány 
v autobusové čekárně v Bačetíně od 3. května do 30. června 2010       

 
 
 

Sraz SUBARU LIBERO 
 

Někdo má rád koně pod jezdeckým sedlem, jiný zase koně pod kapotou. 
Tímto začne povídání o lidech, kteří mají rádi jednu značku starších 
automobilů. Je to japonská značka SUBARU a její model LIBERO. Tyto 
vozy se již 13 let nevyrábí a k nám se oficiálně nikdy nedovážely. Všechny 
tyto vozy u nás jezdící byly přivezeny jako ojeté z Německa nebo 
Švýcarska. Přesto je zde ještě dost vyznavačů této značky, kteří založili 
svůj internetový klub SUBARU-LIBERO.CZ.  
Každý rok se pořádají 3 srazy - zimní, jarní, podzimní. Srazu se zúčastňují 
majitelé těchto aut s celými rodinami, ale přijíždějí i ze Slovenska  
a Německa. Jedním z pořadatelů takového srazu byl i p. KLAMTA, který 
zorganizoval setkání loni v září v Olešnici v Orl.horách. První účastníci 
dojeli na chatu Juráška už ve čtvrtek. Byly to dvě posádky z Německa, 
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které se nemohly dočkat až je zaregistrují.  Na všechny čekal  bohatý 
program po celé tři dny. 
Sobota začala společným odjezdem do Kudovy - do osady Pstružná, kde  
si každý ulovil pstruha. To byl pro někoho určitě i první rybářský výkon. 
Po výborné konzumaci všichni v koloně odjeli přes Náchod na PEVNOST 
DOBROŠOV, kde udělali společné foto svých čtyřkolek SUBARU-
LIBERO a po prohlídce pevnosti odjeli na oběd do Olešnice. Po výborném 
obědě proběhlo odpoledne plné zábavných souteží, např. jízda na čas proti   
lyžařské sjezdovce. Večer byl kulturní program s bohatou tombolou  
a imitátorem Davidem Klárem z Javornice - dokonce ůčastníky pozdravil 
sám pan prezident Klaus. 
Nedělní dopoledne začalo projížďkou z Olešnice na dělostřeleckou tvrz 
SKUTINA v obci Polom. Po prohlídce a rozloučení se každá posádka 
svého Libera rozjela směrem ke svému bydlišti. Tohoto již 13. ročníku  
se zúčastnilo 18 aut - posádek. 
Zimní sraz se konal v únoru letošního roku v Nových Dvorech u Litomyšle. 
Jarní sraz bude opět v Olešnici poslední dubnový víkend a všichni se už 
těší. 
Tyto srazy jsou obdivuhodné tím, že se setkávají vyznavači této značky aut 
z Čech, Slovenska a Německa, společně si rozumí a umí se pobavit. 
Přejeme jim další krásná setkání a mnoho šťastných kilometrů. 

Jiřina Klamtová 
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MS v historickém lyžování 
 

 Počátkem tohoto roku proběhlo v rakouském Leogangu mistrovství světa  
v historickém lyžování, kterého se zúčastnil i náš horolezecký oddíl HOVRCH. 
Tento legendární podnik se koná pouze jednou za dva roky a pravidla jsou 
podobná s prvním závodem MS v lyžování konaném cca před 100 lety. 
Pořadatelem je domácí lyžařský oddíl ANNO 1900. Samotnému závodu 
předcházely několikatýdenní přípravy v doberské truhlárně pana Frymla.  
Dále bylo nutné do realizačního týmu zapojit sedláře, zámečníka a švadlenu. 
Po těchto přípravách mohl HOVRCH nasadit na start 4 závodníky ( David 
Adamský Sudín, Zdeněk Fryml Dobré, Michal Martínek Nové Město nad 
Metují, Roman Ludvig Humpolec) a za celou Českou republiku se závodu 
zúčastnili ještě další dva závodníci - Petr Benedikt ze Skiklubu Dobruška a Jiří 
Franc z Prahy. Závod je dvoukolový. V prvním kole se jede sjezd a ve druhém 
slalom. Hodnotí se jak jednotlivé disciplíny ,tak celkový součet (kombinace). 
Závodníci jsou rozděleni na několik kategorií: Muži - Ženy - Pod padesát roků 
- Nad padesát roků - Lyže bez ocelových hran s volnou patou “Jasanky” - Lyže 
s hranami a pevnou patou. Prostředí je úchvatné a když ho umocní krásné 
počasí, tak se závod změní v opravdický lyžařský svátek.  
 Zdenda, coby oddílový trenér rozhodl, že musíme před samotným závodem 
absolvovat trénink. Proto jsme se nechali lanovkou vyvézt ještě o třetinu výš 
než byl start, čímž jsme dosáhli celkové délky trati nad 2 km s převýšením 
přesahujícím 500m. Tato taškařice se nám málem nevyplatila. Nejdříve 
Romanovi ujela lyže do lesa a jen náhodou se po pěti metrech zastavila  
o strom, no a mě se v ledové plotně překřížily špičky lyží tak, že jsem se 
zastavil až po 40m sérii kotrmelců. To ale byly poslední nehody tento den a při 
samotném sjezdu se nikomu nic nestalo. Druhý den se jel slalom, což by byla 
disciplína snazší, nebýt velikého skokánku před cílem. Obrovský aplaus 
obecenstva sklidil Zdenda s Michalem, kteří celou trať včetně skokánku sjeli 
na dvojlyži v čemž drží světový unikát. Petrovi se podařilo získat bronzovou 
medaili, jak ve sjezdu, tak i celkově v kombinaci. Je to parádní výsledek 
vzhledem k tomu, že jsou Češi jako jediní z nealpské země. Přesto jsme 
dokázali obstát v obrovské konkurenci Rakušanů, Němců, Italů, Švýcarů  
a Slovinců.  
 Součástí pravidel závodu je také podmínka dobového oblečení. Tato 
historická atmosféra člověka přenese až do dob Rakousko-Uherské monarchie. 
Doufám, že se v příštím ročníku umístíme ještě lépe a do České repuliky 
přivezeme více cenných kovů.  

 
David Adamský – www.hovrch.info 
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Pokračování bakalářské práce paní Bc. Pavlíny Haurové (Marešové) 

 

Klášter svaté pole a jeho vliv na vývoj obce Bačetín 
Založení kláštera Svaté Pole                                    
 Vznik a vývoj obce Bačetín byl spojen s působením cisterciáckého kláštera 
Svaté Pole (Sacer Campus), který kolonizoval rozsáhlé lesy na úpatí Orlických hor. 
Tento klášter bezesporu patří mezi nejméně známé cisterciácké opatství  
v Čechách. Nezachoval se totiž jeho archiv a ani archiv mateřského opatství  
v Hradišti nad Jizerou. To samé platí o stavební podobě klášterních budov, neboť 
po nich nezůstaly  výraznější viditelné pozůstatky.   
 Poměrně rychle se však podařilo zaniklý klášter lokalizovat. Již v roce 1845  
J. K. Rojek na základě urbáře opočenského panství spojil Svaté Pole se vsí Klášter 
nad Dědinou ležící nedaleko Třebechovic pod Orebem. V urbáři z roku 1598 je 
totiž uvedeno pro obec Klášter nad Dědinou jméno Klasster wes Swateho pole.  
Toto pojmenování obce dostatečně dokazuje, že v této lokalitě ležel, pro kolonizaci 
při Orlických horách, důležitý klášter. Tedy v oblasti, která se značně podobala 
prostředí, v němž vznikly další české fundace, ať již máme na mysli Plasy, Pomuk 
či Osek. V cisterciáckých řádových statutech ze začátku 30. let 12. století se 
dokonce přímo vyžaduje, aby konvent vznikl zcela v pusté krajině. Podhůří 
Orlických hor jistě tento požadavek dobře splnilo. Rovněž je  pro cisterciácká 
opatství charakteristická vodohospodářská činnost, která se mohla v okolí Kláštera 
nad Dědinou dobře provozovat. 
 Doba založení kláštera úzce souvisí s dobou kolonizace Orlických hor  
a podhůří. Tato důležitá okolnost motivovala regionální historiky ke snaze co 
nejpřesněji stanovit rok, ve kterém toto opatství začalo v daném regionu působit.  
V současné době začíná být všeobecně přijímáno datum založení kláštera roku 
1272. Historici 19. století však datovali vznik kláštera téměř o 100 let dříve, tedy 
mezi léty 1149-1180. Opírali se totiž o tzv. Cisterciácké anály, které byly vydány  
v 60. letech 19. století. V nich se uvádí rok založení kláštera Svaté Pole 1149. Tyto 
anály však vznikly jako kompilace z různých historických prací pocházejících ze 
14. a 15. století, které se zabývaly filiacemi cisterckých opatství. Jejich autoři tedy 
pracovali na soupise se značným časovým odstupem od doby vzniku jednotlivých 
klášterů, a neměli tudíž přesné informace. 
 Současní historikové měli možnost toto stanovisko přehodnotit, neboť od  
30. let do počátku 40. let 20. století byla vydávána edice Statut generálních kapitul  
a právě zprávy z této edice posunuly datování vzniku Svatého Pole až k roku 1272. 
Zde je k tomuto roku uvedeno nařízení generální kapituly, podle nějž měli opati  
z Morimondu a Žďáru nad Sázavou provést prohlídku opatství Svaté Pole. Pokud 
vše shledají v pořádku, má být do kláštera přiveden konvent a opatství se stane 
filiací Hradiště nad Jizerou.  A s největší pravděpodobností také vše v pořádku 
shledali, protože do Svatého Pole byl skutečně konvent přiveden. Opati z kláštera 
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Hradiště nad Jizerou zde prováděli vizitace po celý středověk. Jednou z výjimek 
byl rok 1376, kdy tuto vizitaci provedl sedlecký opat, který zde shledal značný 
obnos peněz na výstavbu kostela, jenž tedy nebyl ještě dokončen. Pozůstatky 
tohoto kostela stály podle Bienenbergova svědectví ještě v roce 1740. 
 Stopou vedoucí k zakladateli opatství, jehož jméno se nezachovalo, je 
nepochybně samo klášterní nadání. Svatopolské panství se rozkládalo ve dvou 
poměrně odlehlých oblastech. Některé historiky tato skutečnost vede k úvahám, že 
přinejmenším jeho část byla při založení vyčleněna z protilehlých okrajových částí 
původně jednotného majetkového komplexu. Například J. V. Šimák předpokládá, 
že právě mezi majiteli této oblasti je nutno hledat zakladatele kláštera.  Zdejší 
podhorská krajina byla patrně původně královským zbožím, a teprve kolem 
poloviny 13. století se dostala do majetku panského rodu Drslaviců původem  
z Plzeňska. Přes scházející doklady jsou členové tohoto rodu vážní kandidáti pro 
danou roli. Prvním doloženým předkem těchto pánů je Sezema z Kostomlat.  Právě 
tohoto dvořana Přemysla Otakara II. pokládá za nejpravděpodobnějšího 
zakladatele kláštera regionální historik Jaroslav Láska.  Dalším kandidátem na roli 
zadavatele stavby kláštera Svaté Pole je Mutina z Kostomlat, Sezemův dědic. 
Mutina je doložen po roce 1278, tedy po smrti Přemysla Otakara II., až do roku 
1289.  Tento šlechtic je považován za zakladatele hradu Skuhrov (zmínila jsem  
se o něm v úvodu) a podílel se i jinak na kolonizaci Podorlicka. Část svého života 
však sídlil na Pardubicku a některými zdroji je mimo jiné i proto považován za 
zakladatele konventu cisterciaček v Sezemicích. Jedním z důkazů této jeho 
zakladatelské činnosti je kamenný erb pánů z Dobrušky, který se v Sezemicích 
objevil. J. V. Šimák uvádí, že Mutina sem okolo roku 1280 uvedl panny  
z cisterckého řádu z moravského Tišnova. Regionální historik Jaroslav Láska však 
přikládá založení panenského kláštera v Sezemicích spíše Sezemovi z Kostomlat  
a to už v roce 1250. Ať to byl Mutina nebo Sezema z  Kostomlat je nasnadě,  
že Dobrušští byli prostřednictvím sezemického kláštera v dobrém styku s řádem, 
který v tu dobu požíval tu nejlepší pověst. Mohla u nich proto snadno vzniknout 
myšlenka na založení kláštera na Opočensku, který by zdejší krajinu, tehdy ještě 
zřejmě řídce osídlenou, dosídlil. Případně dále kolonizoval víceméně ještě 
panenskou půdu v horách nad Dobruškou. 
    Hypotézu, že sezemický ženský ústav a mužský řádový dům ve Svatém Poli 
založili příslušníci jednoho rodu nepřímo podporuje skutečnost, že oba kláštery 
byly napojeny na stejný mateřský dům – opatství v Hradišti nad Jizerou.  Zároveň 
výše uvedená hypotéza o pánech z Dobrušky a z Opočna jako zakladatelích 
kláštera Svaté Pole vysvětluje, proč tento klášter zůstal v soukromých rukou až do 
husitských válek. 
 Pro úplnost je třeba uvést ještě hypotézu Augusta Sedláčka, který uvažoval  
o možném spojení vzniku kláštera s paní Vojslavou. Její náhrobek, stejně jako 
náhrobek prvního opata Bartoloměje, je totiž zachován v románském kostele  
sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě. Vojslava se ovšem uvádí v pramenech již k roku 
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1227, čemuž odpovídá nápis „Woislava domicella“ po straně portálu uvedeného 
kostela z první čtvrtiny 13. století, provedený písmem téže doby. 
 

Předsilvestrovský špacír 
 

 Dne 30. prosince 2009 se konal v Bačetíně předsilvestrovský pochod.  
Za účasti početné skupiny místních turistů (18) a tří psů, jsme v 10 hodin 
vyrazili od autobusové zastávky alejí na Spáleniště, které jsme obešli a po 
silnici dorazili na rozcestí. Odtud se pokračovalo  přes Brtvu zpět do Bačetína, 
kde nás čekal pozdní oběd v místní hospodě. A protože šlo o poslední 
turistické putování  končícího roku, bylo příjemné připomenout si zážitky 
předcházejících akcí na fotografiích. Škoda, že tentokrát dost silně pršelo  
a plánovaná trasa musela být změněna. Byli jsme mokří od hlavy po paty,  
ale přesto silvestrovská nálada panovala a prožili jsme příjemný zimní den.     

                                                                                  Lenka Bednářová 
 
 
 

Ladová zima 
 

     Letošní zima prý byla jako podle malíře J. Lady. Se závějemi sněhu,  
s mrazy kolem 20°C pod nulou, s pořádným větrem, kdy i náš pes ven jenom 
koukal škvírou ve dveřích. 
     Pravda je, že každodenní vyhrnování sněhu nemělo s jiskřivou poetikou 
zimy vůbec nic společného a přibývající sníh na silnicích potrápil všechny 
řidiče. 
     A tak mě napadlo: „Co plůtek u místní školky? Odolá letos?“ A  -  stalo se, 
opět se do něho někdo velmi důkladně opřel autem. Každoroční oprava tohoto 
plotu už asi bude místní tradicí. 
     Nechci zde rozebírat systém vyhrnování sněhu v jednotlivých městech 
našeho okolí, i když malou poznámku mám. Bačetín byl, podle mého názoru, 
lépe uklizený a  vyhrnutý než  Dobruška. 
     Chápu, že nelze srovnávat rozlohu Bačetína a Dobrušky, a s tím i spojené 
nároky a náklady na zimní údržbu. Snažím se pochopit i vymrzlé díry v asfaltu, 
které nás vítaly při vjezdu do Dobrušky u křižovatky, u školy Fr. Kupky. 
Těžko však pochopím situaci na zrekonstruované ulici u autobusové zastávky 
Laichterova. 
    Přestavbou zúžená vozovka, která byla ještě více zúžená nevyhrnutým 
sněhem, leckomu zvedla tlak. Kdo tudy v té době projížděl nebo procházel, 
určitě ví, o čem je řeč. 
     Snad tedy na závěr – ono taky někdy v zimě chumelí. A někdy hodně …. 

Jaroslava Smolová     
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Masopust v Bačetíně 
 

    Pozdě, ale přece prošel v sobotu 20. února Bačetínem průvod maškar. 
Tentokrát se první ujal slova „Číňan“, který za všechny požádal o dovolení 
projít obcí pana starostu. Dovolení dostal a tak za patřičného rámusu  
a zpěvu putoval průvod od domu k domu, aby popřál v novém roce 
hospodářům hodně štěstí, zdraví a hojnou úrodu. A že přijetí bylo všude 
skutečně přátelské a milé dokazují tyto fotografie. 
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Karneval nejen pro děti 
 

 Tak jsme se konečně dočkali a v sobotu 20.3.2010 jsme se mohli 
převléknout do nových, vypracovaných, vymazlených karnevalových 
masek a vyrazit na „Pirátský ostrov“ do kounovské hospody. Přípravy na 
tuto akci začaly už v lednu, tak se nemůžete divit, že jsme se  nemohli 
dočkat. Letošní téma karnevalu navazovalo na letní „Stezku odvahy“ a to 
nejen proto, že nám zbyla pirátská výzdoba, ale hlavně proto, že od té doby 
je největším dětským hrdinou kapitán Jack Sparrow. 
 Účast byla naprosto ohromující, vždyť se sešlo úžasných 75, hlavně 
dětských, ale také dospělých masek. A o té hromadě přísedících příznivců 
naší mateřské školy ani nemluvím.  
 Hned od začátku se něco dělo. U vstupu každá maska dostala 
upomínkového netopýrka. Po lehkém občerstvení sladkými hubkami  
a slanými jednohubkami se zájemci mohli nechat potetovat v malém 
tetovacím koutku u „Cinkavého pokladu“ a pak svou ozdobu ukazovat  
ve víru tance. No tance, ono to letos bylo s tancem trošku těžší. Taneční 
parket byl plný k nehnutí, tak to vypadalo spíše jako seřadiště 
přenádherných masek. Nebo to také nemuselo být parketem, ale tím,  
že naše hlavní roztleskávačka a předtanečnice čeká každým dnem druhého 
potomka a tak byla ráda, že sedí. (Renčo, na příště lešti střevíčky, my to 
prostě  tak jako ty neumíme!)  
 Vyhlášení nejkrásnější dětské a dospělé masky si vzal na starosti sám 
Kapitán a jeho pomocníci. Oceněno bylo 20 dětských masek a 10 masek 
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dospěláckých. Tady budeme poprvé děkovat, a to paní Senkové, která nám 
sehnala do tomboly dortové formy, které posloužily jako hlavní cena 
dospělým. Děkujeme!!! 
 Další na programu bylo lehké soutěžní klání za sladké odměny a pak 
vydávání tomboly. Tam se nám to trochu protáhlo kvůli velkému množství 
výherců a cen, a tak jsme výdej museli na chvilku přerušit, abychom  
se dostali k hlavnímu bodu našeho karnevalu.  
Od minulého roku, jsme karneval pojali jako benefiční akci pro Mateřskou 
školu v Bačetíně. Minulý rok se nám dražbou obrazů, dobrovolného 
vstupného a prodejem zákusků s jednohubkami, které připravili rodiče dětí, 
podařilo vydělat cca 15 000,- Kč. Děti, za tyto peníze, mají ve školce nový 
výtvarný stůl s pojízdným stolem na pomůcky. Musíte uznat, že ta laťka 
byla nasazena hodně vysoko a už jen samotné překonání o pár korun by 
bylo znovu úspěchem.  
Naše dvorní výtvarnice Hanička Vymetálková ušila do dražby 80 cm velké 
pohádkové postavy, celkem jich vytvořila 5 a namalovala obrazy 
s pirátskou tématikou. Ale nebyla sama, kdo vytvářel střihy a vycpával 
hlavičky. Přidala se k ní Ivetka Moravcová, která ušila dvě stejně velké 
postavy a navíc přidala tři polštářky ve tvaru zvířátek. Z její dílny vzešla  
i víla Amálka, která drží dražební rekord. Vydražila se za 1100,- Kč. 
Dohromady se vydražilo za 7210,- Kč a tady patří díky hlavně těm, kteří za 
tu nádheru zaplatili.  
 Pak se dovydal zbytek tomboly a už se jen tančilo. Konec karnevalu 
bývá už tradičně okořeněn tím, že se strhne bohatá výzdoba z balónků  
a konfet a dětičky je po sobě házejí. Náramně si to užívají.  
Po několika dovádivých hodinách paní Zelená v kovbojském převleku 
ohlásila poslední písně karnevalu a my se tancem rozloučili.  
Pak už zbylo jen tu spoušť uklidit. Zasmáli jsme se tomu, že vyzdobit sál 
nám trvalo 4 hodiny a uklizeno bylo jen za slabou hodinku. Ta nejhezčí 
tečka však opravdu zůstala úplně nakonec. Začali jsme počítat vydělané 
penízky. Prostorově výrazná víla s Afro vílou donesly svůj poklad ze šatny, 
Sněhurka s Mankou a RUMcajsem donesli truhlu s dobrovolným 
vstupným, nenechala se zostudit ani Indická dívka s kasičkou od dortů  
a jednohubek a nakonec vyklepala drobné z tomboly naše Teta v natáčkách. 
Podtrženo sečteno konečná suma v letošním ročníku je neuvěřitelných 
19 877,- Kč. Nejen že děti budou mít novou skluzavku, na kterou  
se vybíralo, ale možná i zbude na další kus nábytku nebo na hezký školní 
výlet.  
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Tohle by už mohl být závěr našeho článku, ale ještě nám chybí několik 
poděkování. První patří hostinským Kopeckým, jenž zdarma poskytli 
prostor pro sešlost na „Pirátském ostrově“, vydražili Pata a Mata (každého 
zvlášť) a ještě jako první přispěli do kasičky se vstupným. Druhé díky patří 
našemu DJ panu Mervartovi, že mu nevadí pouštět naše karnevalové 
hitovky. Třetí díky patří Jitulce Hadvichové za malé dortíky. Zase jsi nám 
ukázala, jak se dá udělat sladká krása. Čtvrté díky patří nám všem, kteří 
jsme celou akci vymýšleli, neváhali do ní dát vlastní práci, čas a peníze  
a ještě si to užít.  Páté díky patří vám, kteří jste přišli a užili si to, ať už 
v maskách , nebo bez masek a přispěli jste svým dílem do té krásné sumy, 
která se vydělala. A poslední díky  už předem patří vám všem, kteří přijdete 
příště a dobré věci  pomůžete také ! 
 
Celý maskovaný realizační tým 
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Plán akcí místních žen na I. pololetí roku 2010 
 
 

duben    –    čarodějnice – 30.4. 
květen   –    zájezd pro rodiny s dětmi – 19.5. 
červen   –    akce pro děti před prázdninami – šipkovaná či výprava     
                   deštným pralesem   
 
Pranostiky 
 
 

leden –  Novoroční noc světlá a tichá, bez deště a větru – dobrý rok nás 
 čeká 
 Je-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se hodně bramborů 
 Jak přibývá dne: na Boží narození o kuřecí pokročení, komáří 
 zívnutí a bleší převalení 
 Na Nový rok o slepičí krok či o zaječí skok 
 Na Tři krále o tři kroky dále 
 Na Hromnice o hodinu víc 
 

únor –   Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě dost 
 Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna 
 Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy ,je úrodný rok na mouchy 
 

březen –  Zima ještě často do března strká hlavu a někdy jej docela zalehne 
 Studený březen, mokrý máj, bude ve stodole ráj 
 V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato 
 
Recept na domácí džus 
 
 

Ingredience:  
1-2 pomeranče, nejméně 1/4 kg mrkve, 2-3 jablka, 650 g cukru krupice 
nebo krystalu, 25 g kyseliny citronové, 6 litrů převařené a zchladlé vody 
 

Postup přípravy:  
Pomeranče pečlivě očistíme kartáčkem, mrkve oškrábeme. Ovoce rozkrá-
jíme a necháme uvařit. Počkáme až vychladne, pak ho rozmixujeme  
a přecedíme do větší nádoby. Přidáme cukr, kyselinu citronovou a vodu. 
Cukr necháme rozpustit a zamícháme. Hotový džus plníme do lahví. 
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Seznamte se 
 

Aloe Vera – královna léčivých rostlin 

     Již po staletí je Aloe Vera považována za zázračnou rostlinu, a proto je 
také náležitě chráněna. Už ve starém Egyptě byl gel z této rostliny známý 
svými účinky na krásu, zdraví a dlouhý život. Sám Hippokrates, proslulý 
antický lékař, o ní pronesl moudrou větu: „Lékař pomáhá, ale příroda léčí.“ 
Dnes je známo přes 300 druhů aloe, ne každá vykazuje speciální 
„zázračné“ vlastnosti. Nejlepší účinky pro pokožku a lidský organismus 
vůbec přináší Aloe Vera  Barbadensis Miller. Její gel obsahuje 200 vysoce 
účinných látek. Právě toto seskupení přináší pozitivní účinky na lidský 
organismus. Aloe Vera se nazývá také rostlinou nesmrtelnosti. Účinky jsou 
neuvěřitelně obsáhlé. Léčí, kromě řezných ran a popálenin, také úpal, 
žaludeční těžkosti a mírní akné. Dokáže redukovat i vysoký krevní tlak, 
příliš vysoké hodnoty cholesterolu a arteriosklerózu. Současně posiluje 
imunitní systém. Chcete-li vědět více, další informace naleznete na 
www.lr-czech.com. 

 
Společenská kronika 
 

Blahopřejeme našim spoluobčanům k jejich významnému životnímu jubileu! 
 

Paní Evě Holzbechrové      70 let 
Paní Boženě Novotné         98 let 
Paní Marii Kárníkové         82 let 
Panu Ladislavu Matějů       82 let 
 

Hodně zdraví a životní pohody! 
 
 

Zemřelí občané 
 

28. února      pan Josef Šala 
 

Čest jeho památce. 
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Vítáme tě mezi námi 
 

Blahopřejeme paní Kozlové a panu Sejkorovi ze Sudína k narození dcery 
Anežky. Naší nové malé občance přejeme do života hodně zdraví a štěstí! 

Míra: 50 cm 
Váha: 3,36 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vyjadřovat 
postoje vydavatele! 

 



Bačetínský zpravodaj vydává
Obecní úřad Bačetín
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w w w . b a c e t i n . c z


	Bačetín - zpravodaj titulka 1..
	Zpravodaj Bačetín 1-2010



